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Capitolul 1 
 

 
 
1. Pavlos [Pau/loj], Apostol nu de la oameni 

[VApo,stoloj ouvk avpV avnqrw,pwn], nici [făcut] prin om 
[ouvde. diV avnqrw,pou], ci prin Iisus Hristos și Dumnezeu 
Tatăl, Cel care L-a înviat pe El din morți,  

2. și cei [dimpreună] cu mine, toți frații, [spun] 
Bisericilor Galatiei [tai/j VEkklhsi,aij th/j Galati,aj]:   

3. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl și [de 
la] Domnul nostru Iisus Hristos, 

4. Cel care S-a dat pe Sine pentru păcatele 
noastre, ca să ne scoată pe noi din veacul cel rău de 
acum [evk tou/ evnestw/toj aivw/noj ponhrou/], după voia 
lui Dumnezeu și a Tatălui nostru,  

5. a Căruia [este] slava întru vecii vecilor. Amin!  
6. Mă mir că așa de repede treceți de la Cel care 

v-a chemat pe voi, în harul lui Hristos, întru altă 
Evanghelie;  

7. care nu este alta, fără numai [că] sunt unii 
care vă tulbură pe voi și vor să strice Evanghelia lui 
Hristos [qe,lontej metastre,yai to. Euvagge,lion tou/ 
Cristou/].  

8. Dar chiar dacă noi sau un Înger din cer are să 
vă binevestească vouă [avlla. kai. eva.n h`mei/j h' :Aggeloj 
evx ouvranou/ euvaggeli,zhtai u`mi/n] împotriva a ce am 
binevestit vouă [parV o] euvhggelisa,meqa u`mi/n], 
anatema2 să fie [avna,qema e;stw]!      

9. Precum am zis mai înainte, și acum [vă] spun 
din nou: Dacă cineva vă binevestește împotriva a ce 
ați primit, anatema să fie [ei; tij u`ma/j euvaggeli,zetai 
parV o] parela,bete( avna,qema e;stw]!     

                                      
2 Blestemat.  
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10. Căci acum pe oameni mă strădui să îi 
mulțumesc sau pe Dumnezeu [a;rti ga.r avnqrw,pouj 
pei,qw h' to.n Qeo,n;]?   

Sau caut a plăcea oamenilor [h' zhtw/ avnqrw,poij 
avre,skein;]?  

Căci dacă încă plăceam oamenilor, [acum] nu 
eram rob al lui Hristos [eiv ga.r e;ti avnqrw,poij h;reskon( 
Cristou/ dou/loj ouvk a'n h;mhn].  

11. Dar vă fac cunoscut vouă, fraților, că 
Evanghelia binevestită de către mine nu este de la 
om!  

12. Căci nici eu [n-]am primit-o de la om, nici 
[n-]am învățat-o, ci [am primit-o] prin descoperirea3 
lui Iisus Hristos [ vlla. diV avpokalu,yewj VIhsou/ Cristou/].  

13. Căci ați auzit [despre] purtarea mea4 de 
altădată, în iudaism, căci peste măsură prigoneam 
Biserica lui Dumnezeu și o jefuiam pe ea [o[ti kaqV 
u`perbolh.n evdi,wkon th.n VEkklhsi,an tou/ Qeou/, kai. 
evpo,rqoun auvth,n];  

14. Și spoream în iudaism mai presus de mulți 
[care erau] de o vârstă [cu mine] în neamul meu, 
fiind râvnitor peste măsură al predaniilor mele 
părintești [perissote,rwj zhlwth.j u`pa,rcwn tw/n 
patrikw/n mou parado,sewn]. 

15. Dar când a binevoit Dumnezeu, Cel care m-
a pus deoparte pe mine [o` avfori,saj me], din pântecele 
mamei mele [evk koili,aj mhtro,j mou], și [m-]a chemat 
prin harul Lui [ai. kale,saj dia. th/j ca,ritoj Auvtou/], 

16. să descopere pe Fiul Lui în mine, ca să-L 
binevestesc pe El în[tre] neamuri, nu m-a pus înainte 
[ouv prosaneqe,mhn], îndată, trupul și sângele5,  

                                      
3 În mod extatic, prin revelarea Domnului față de el.  
4 Despre viața mea, despre cum mă comportam eu pe 

când credeam în credința iudaică.  
5 Un om anume.  
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17. nici [nu] m-am suit întru Ierusalim, către 
Apostolii cei de dinainte de mine, ci m-am dus întru 
Arabia, și, din nou, m-am întors întru Damascos.  

18. Apoi, după trei ani, m-am suit întru 
Ierusalim, ca să-l văd pe Petros, și am rămas cu el 15 
zile.  

19. Și pe altul [dintre] Apostoli n-am văzut, 
decât numai pe Iacovos, fratele Domnului.  

20. Iar cele pe care vi le scriu vouă, iată, înaintea 
lui Dumnezeu [vi le scriu], căci nu [vă] mint.     

21. După aceea am venit întru ținuturile Siriei și 
ale Ciliciei.    

22. Și eram necunoscut la față Bisericilor din 
Iudea, celor [care sunt] în Hristos.  

23. Ci erau numai auzind că „Cel care ne-a 
prigonit pe noi odinioară, acum binevestește cre- 
dința, pe care odinioară o jefuia”.  

24. Și slăveau în mine pe Dumnezeu.  
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Capitolul 2  
 

 
 
1. Apoi, după 14 ani, din nou m-am suit întru 

Ierusalim, [dimpreună] cu Barnabas [Barnaba/j], 
luându-l împreună cu [mine] și pe Titos [Ti,toj].  

2. Și m-am suit, după descoperire [kata. 
avpoka,luyin]6, și le-am arătat lor Evanghelia pe care o 
propovăduiesc în[tre] neamuri și de unul singur [la] 
cei cu renume [kat’ ivdi,an de. toi/j dokou/sin], ca [nu] 
cumva să alerg întru zadar sau am alergat [astfel].  

3. Dar nici Titos, cel [care era dimpreună] cu 
mine, ellin fiind, [n-]a fost silit să se taie împrejur;  

4. ci pentru frații mincinoși aduși în taină [dia. 
de. tou.j pareisa,ktouj yeudade,lfouj], care s-au 
strecurat să iscodească libertatea noastră [oi[tinej 
pareish/lqon kataskoph/sai th.n evleuqeri,an h`mw/n], pe 
care o avem în Hristos Iisus, ca să ne înrobească pe 
noi;     

5. cărora nici pentru un ceas [nu] ne-am dat 
supunerii, ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi. 

6. Iar [față] de cei ce sunt de renume [avpo. de. tw/n 
dokou,ntwn ei=nai, ti] – orice erau [ei] cândva7 [o`poi/oi, 
pote h=san] –, mie niciunul [nu-mi] face deosebire 
[ouvde,n moi diafe,rei]8;  

[căci] Dumnezeu nu primește fața omului 
[pro,swpon Qeo.j avnqrw,pou ouv lamba,nei]9 – căci mie, cei 

                                      
6 În urma unei vederi extatice.  
7 Înainte de a fi creștini.  
8 Nu îi tratez deosebit pe oameni în funcție de 

renumele, reputația sau postura socială pe care o aveau mai 
înainte de a fi creștini.  

9 Nu după față îl judecă Dumnezeu pe om ci după 
starea lui sufletească.  
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de renume, nimic [nu mi-] au pus înainte [moi. ga.r oi` 
dokou/ntej ouvde.n prosane,qento]10.  

7. Ci, dimpotrivă, văzând că [mie] mi s-a 
încredințat Evanghelia netăierii împrejur [to. 
Euvagge,lion th/j avkrobusti,aj], precum lui Petros a 
tăierii împrejur11 –    

8. căci Cel care a lucrat lui Petros întru apostolia 
tăierii împrejur [eivj avpostolh.n th/j peritomh/j], a lucrat 
și mie întru neamuri [evnh,rghsen kai. evmoi. eivj ta. e;qnh]–  

9. și cunoscând harul cel care s-a dat mie [kai. 
gno,ntej th.n ca,rin th.n doqei/sa,n moi], Iacovos și Chifas 
[Khfa/j]12 și Ioannis, cei socotiți a fi stâlpi [oì 
dokou/ntej stu/loi ei=nai] [ai Bisericii], dreptele [lor mi] 
le-au dat mie, și lui Barnabas, [în] comuniune [dexia.j 
e;dwkan evmoi. kai. Barnaba/| koinwni,aj], ca noi [să 
propovăduim] pentru neamuri iar ei pentru tăierea 
împrejur. 

10. Numai să ne aducem aminte de cei săraci, 
care, aceasta, m-am și sârguit a face.   

11.  Iar când a venit Petros întru Antiohia, pe față 
i-am stat lui împotrivă [kata. pro,swpon auvtw/| 
avnte,sthn], căci era de osândit [o[ti kategnwsme,noj h=n].  

12. Căci înainte de a veni unii de la Iacovos, [el] 
mânca împreună cu neamurile; dar când au venit 
[aceștia], el se îndepărta și se separa [de neamuri], 
temându-se de cei din tăierea împrejur.  

13. Și împreună cu el s-au fățărnicit și ceilalți 
iudei [din Antiohia], încât și Barnabas a fost dus de a 

                                      
10 Eu le-am pus lor Evanghelia înainte și nu ei mi-au 

dat mie ceva ca să le propovăduiesc.  
11 Mie mi s-a încredințat Evanghelia pentru neamuri, 

care nu se taie împrejur, pe când lui Petros i s-a încredințat 
de către Dumnezeu Evanghelia pentru evrei, pentru cei care 
se taie împrejur.  

12 Sfântul Apostol Petros.  
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lor fățărnicie [w[ste kai. Barnaba/j sunaph,cqh auvtw/n th/| 
u`pokri,sei].  

14. Iar când am văzut că nu umblă drept către 
adevărul Evangheliei [avll’ o[te ei=don o[ti ouvk 
ovrqopodou/sin pro.j th.n avlh,qeian tou/ Euvaggeli,ou], i-am 
zis lui Petros înaintea tuturor: „Dacă tu, fiind iudeu, 
trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, de ce silești 
neamurile a trăi ca iudeii [ti, ta. e;qnh avnagka,zeij 
VIoudai<zein]?”. 

15. Noi [suntem] din fire13 iudei și nu păcătoși  
[am̀artwloi,]14 dintre neamuri.  

16. [Dar] știind că omul nu se îndreptează din 
faptele legii [eivdo,tej o[ti ouv dikaiou/tai a;nqrwpoj evx 
e;rgwn no,mou], fără numai prin credința lui Iisus 
Hristos [eva.n mh. dia. pi,stewj VIhsou/ Cristou], și noi am 
crezut întru Hristos Iisus [kai. h`mei/j eivj Cristo.n 
VIhsou/n evpisteu,samen], ca să ne îndreptăm din credința 
lui Hristos [i[na dikaiwqw/men evk pi,stewj Cristou/] și nu 
din faptele legii; fiindcă tot trupul nu se va îndrepta 
din faptele legii [dio,ti ouv dikaiwqh,setai evx e;rgwn no,mou 
pa/sa sa,rx].  

17. Iar dacă, căutând să ne îndreptăm în Hristos, 
ne-am aflat și [noi] înșine păcătoși [eu`re,qhmen kai. 
auvtoi. am̀artwloi], [este] Hristos așadar slujitor al 
păcatului?  Să nu fie!  

18. Căci dacă pe cele [pe care] le-am dărâmat, 
pe acelea le zidesc din nou, pe mine însumi mă arăt 
[a fi] călcător al legii [paraba,thn evmauto.n suni,sthmi].   

19. Căci eu, prin lege, am murit legii, ca să 
trăiesc lui Dumnezeu.  

                                      
13 Prin naștere. Suntem iudei pentru că ne-am născut 

iudei.  
14 Cu sensul de idolatri. Pentru că păcătoși erau și evreii 

și păgânii.  
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20. M-am răstignit [împreună] cu Hristos 
[Cristw/| sunestau,rwmai]; și nu mai trăiesc eu [zw/ de,, 
ouvke,ti evgw,], ci Hristos trăiește în mine [zh/| de. evn evmoi. 
Cristo,j]; iar ce trăiesc acum în trup, trăiesc în 
credința Fiului lui Dumnezeu [o] de. nu/n zw/ evn sarki,( 
evn pi,stei zw/ th/| tou/ Ui`ou/ tou/ Qeou/], Cel care m-a iubit 
pe mine [tou/ avgaph,santo,j me] și S-a dat pe Sine pentru 
mine [kai. parado,ntoj ~Eauto.n u`pe.r evmou/].  

21. Nu lepăd harul lui Dumnezeu; căci dacă 
dreptatea [vine] prin lege [eiv ga.r dia. no,mou 
dikaiosu,nh], atunci Hristos a murit în zadar [a;ra 
Cristo.j dwrea.n avpe,qanen].  
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Capitolul 3 
 

 
1. O galatei fără [de] minte [w= avno,htoi Gala,tai], 

cine v-a vrăjit pe voi [ti,j u`ma/j evba,skanen] [ca] să nu 
urmați adevărului [th/| avlhqei,a| mh. pei,qesqai], înaintea 
căror ochi, Iisus Hristos, răstignit, a fost scris [mai] 
înainte în voi [oi-j katV ovfqalmou.j VIhsou/j Cristo.j 
proegra,fh evn u`mi/n evstaurwme,noj;]?  

2. Numai aceasta vreau să aflu de la voi: din 
faptele legii L-ați primit pe Duhul sau din ascultarea 
credinței [evx avkoh/j pi,stewj]?  

3. Așadar, sunteți fără [de] minte? Începând [în] 
Duhul, acum sfârșiți [în] trup?  

4. Ați pătimit atâtea în zadar? Desigur, dacă 
[sunt] în zadar.   

5. Prin urmare, Cel care vă dă vouă pe Duhul și 
lucrează puteri în voi, [le lucrează] din faptele legii 
sau din ascultarea credinței?  

6. Precum Avraam a crezut lui Dumnezeu și i s-
a socotit lui întru dreptate [eivj dikaiosu,nhn].  

7. Cunoașteți deci, că cei [care sunt] din 
credință, aceia sunt fiii lui Avraam!  

8. Iar Scriptura văzând mai înainte că 
Dumnezeu îndreptează neamurile din credință [evk 
pi,stewj dikaioi/ ta. e;qnh o` Qeo,j], de mai înainte i-a 
binevestit [proeuhggeli,sato] lui Avraam că „Se vor 
binecuvânta în tine toate neamurile”.  

9. Astfel încât, cei [care sunt] din credință se 
binecuvintează [împreună] cu credinciosul Avraam.   

10. Căci, câți sunt din faptele legii, sunt sub 
blestem. Căci s-a scris: „Blestemat [este] tot [cel] care 
nu rămâne în toate cele scrise în cartea legii, [ca] să 
le facă [pe] ele”.  
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11. Iar că, în lege, nimeni [nu] se îndreptează 
lângă Dumnezeu [ouvdei.j dikaiou/tai para. tw/| Qew/|], 
[este lucru] subînțeles. Căci: „Dreptul15 va trăi din 
credință [~O di,kaioj evk pi,stewj zh,setai]”;  

12. iar legea nu este din credință, ci „Omul care 
a făcut acestea, va trăi în ele [~O poih,saj auvta. 
a;nqrwpoj zh,setai evn auvtoi/j]”.  

13. Hristos ne-a răscumpărat pe noi din bles- 
temul legii [Cristo.j h`ma/j evxhgo,rasen evk th/j kata,raj 
tou/ no,mou], făcându-Se pentru noi blestem [geno,menoj 
u`pe.r h`mw/n kata,ra]; căci scris este: „Blestemat [este] 
tot cel spânzurat pe lemn [VEpikata,ratoj pa/j o` 
krema,menoj evpi. xu,lou]”;  

14. ca, în Hristos Iisus, să se facă întru neamuri 
binecuvântarea lui Avraam, ca să luăm, prin 
credință, făgăduința Duhului [th.n evpaggeli,an tou/ 
Pneu,matoj].  

15. Fraților, ca un om grăiesc; de asemenea [și 
la] testamentul întărit al omului nimeni [nu] leapădă 
sau adaugă [ceva].  

16. Lui Avraam i s-au spus făgăduințele și 
urmașului lui. Nu zice: „Și urmașilor”– ca spre mulți  
–, ci ca spre unul: „Și urmașului tău”, Care este 
Hristos.  

17. Și aceasta zic: o făgăduință întărită mai 
înainte de Dumnezeu, întru Hristos [diaqh,khn 
prokekurwme,nhn u`po. tou/ Qeou/ eivj Cristo.n], nu 
anulează legea [no,moj ouvk avkuroi/], cea venită după 
430 de ani [o` meta. e;th tetrako,sia kai. tria,konta 
gegonw.j], pentru a desființa făgăduința.  

18. Căci dacă moștenirea [este] din lege, [atunci] 
nu mai [este] din făgăduință; dar Dumnezeu i-a dat 
lui Avraam [un fiu] prin făgăduință.  

                                      
15 Cel drept, omul drept, sfânt.  
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19. Așadar, ce [este] legea? Pentru călcările de 
lege a fost [ea] adăugată, până ce are să vină 
Urmașul, Căruia I s-a făgăduit, [legea fiind] 
poruncită prin Îngeri, în mâna Mijlocitorului [evn 
ceiri. Mesi,tou].  

20. Iar Mijlocitorul nu este al unuia singur, iar 
Dumnezeu unul este.  

21. Așadar, legea [este] împotriva făgăduințelor 
lui Dumnezeu? Să nu fie! Căci dacă s-ar fi dat lege 
care să poată să-l facă viu [pe om], într-adevăr, 
dreptatea era din lege.  

22. Dar Scriptura a închis toate sub păcat [avlla. 
sune,kleisen h` Grafh. ta. pa,nta u`po. a`marti,an], ca, celor 
care cred [toi/j pisteu,ousin], făgăduința să [li] se dea 
din credința lui Iisus Hristos [h` evpaggeli,a evk pi,stewj 
VIhsou/ Cristou/ doqh/].  

23. Iar înainte să vină credința, [noi] eram păziți 
sub lege, închiși [fiind] pentru credința care trebuia 
să se descopere [sugkekleisme,noi eivj th.n me,llousan 
pi,stin avpokalufqh/nai].  

24. Astfel încât legea ne-a fost pedagog întru 
Hristos [o` no,moj paidagwgo.j h`mw/n ge,gonen eivj 
Cristo,n], ca să ne îndreptăm din credință [i[na evk 
pi,stewj dikaiwqw/men].  

25. Dar venind credința, nu mai suntem sub 
pedagog.  

26. Ci toți suntem fiii lui Dumnezeu prin 
credința în Hristos Iisus.  

27. Căci câți întru Hristos v-ați botezat [o]soi ga.r 
eivj Cristo.n evbapti,sqhte], [întru] Hristos v-ați [și] 
îmbrăcat [Cristo.n evnedu,sasqe].  

28. Nu [mai] este iudeu, nici ellin, nu [mai] este 
rob, nici liber, nu [mai] este [parte] bărbătească și 
[parte] femeiască; căci voi toți una sunteți în Hristos 
Iisus.  
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29. Iar dacă voi [sunteți] ai lui Hristos, sunteți 
deci sămânța lui Avraam [ou/ VAbraa.m spe,rma] și 
moștenitori după făgăduință [kai. katV evpaggeli,an 
klhrono,moi].   
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Capitolul 4 
 

 
 
1. Și zic: în vremea cât moștenitorul este copil, 

[nu este] nicio deosebire [între el și] rob, [deși el] 
este domn [ku,rioj] [peste] toate;   

2.  ci este sub epitropi [u`po. evpitro,pouj]16 și 
iconomi [oivkono,mouj]17, până la ziua hotărâtă de tatăl 
[a;cri th/j proqesmi,aj tou/ patro,j] [lui].  

3. Astfel și noi, când eram copii, eram robiți sub 
stihiile lumii [u`po. ta. stoicei/a tou/ ko,smou h=men 
dedoulwme,noi];  

4. dar când a venit plinirea vremii [to. plh,rwma 
tou/ cro,nou], Dumnezeu a trimis [pe] Fiul Lui, născut 
din femeie [geno,menon evk gunaiko,j], născut sub lege18,  

5. ca pe cei de sub lege să-i răscumpere 
[evxagora,sh|], ca să primim înfierea [th.n ui`oqesi,an].   

6. Și pentru că sunteți fii [ai lui Dumnezeu], a 
trimis Dumnezeu [pe] Duhul Fiului Lui [evxape,steilen 
o` Qeo.j to. Pneu/ma tou/ Ui`ou/ Auvtou/] în inimile voastre, 
strigând: Avva [VAbba/]!, [adică]: Părinte [o` Path,r]!  

7. Astfel încât nu mai ești rob [dou/loj], ci fiu 
[ui`o,j]; iar dacă [ești] fiu, [atunci ești] și moștenitorul 
lui Dumnezeu prin Hristos [kai. klhrono,moj Qeou/ dia. 
Cristou/].   

8. Ci atunci, neștiind [pe] Dumnezeu, ați slujit 
celor [care din] fire nu sunt dumnezei;  

9. dar acum, cunoscând [pe] Dumnezeu [sau], 
și mai mult, [fiind] cunoscuți de către Dumnezeu 
[gnwsqe,ntej u`po. Qeou/], cum vă întoarceți din nou spre 

                                      
16 Tutori.  
17 Administratori.  
18 Sub legea dată prin Sfântul Profet Moisis.  
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stihiile cele slabe și sărace [evpi. ta. avsqenh/ kai. ptwca. 
stoicei/a] [ale lumii], cărora iar vreți a le sluji din nou?  

10. [Căci ați ajuns din nou să] păziți zile și luni 
și vremuri și ani.  

11. Mă tem [pentru] voi, ca nu cumva, în zadar 
să mă fi ostenit întru voi.  

12. Mă rog vouă, fraților, fiți ca mine, căci și eu 
[am fost] ca voi! Nimic rău [nu] mi-[ați făcut]. 

13. Dar știți că dintr-o slăbiciune a trupului, am 
binevestit [euvhggelisa,mhn] vouă [mai] întâi.   

14. Și ispita mea [to.n peirasmo,n mou], cea [trăită] 
în trupul meu [to.n evn th/| sarki, mou], nu o ați 
disprețuit, nici [n-]ați scuipat-o [ouvk evxouqenh,sate 
ouvde. evxeptu,sate] [pe ea], ci ca [pe] Îngerul lui 
Dumnezeu m-ați primit pe mine, ca [pe Însuși] 
Hristos Iisus [avllV w`j :Aggelon Qeou/ evde,xasqe, me( w`j 
Cristo.n VIhsou/n]19.  

15. Așadar, care este fericirea voastră [ti,j ou=n h=n 
o` makarismo.j u`mw/n]? Căci vă mărturisesc vouă că, 
dacă [ar fi fost cu] putință, scoțându-vă ochii voștri, 
mi i-ați fi dat mie.  

16. Prin urmare, am ajuns vrăjmașul vostru 
[evcqro.j u`mw/n], spunându-vă vouă adevărul [avlhqeu,wn 
u`mi/n]?  

17. [Ei] vă râvnesc pe voi [dar] nu bine20, ci vor 
să [mă] scoată [din] voi, ca să-i râvniți [pe] ei.  

18. Dar bine [este] a râvni totdeauna în bine și 
nu numai în prezența mea către voi.  

19. Copiii mei, [pentru] care sufăr din nou 
chinurile nașterii [ou]j pa,lin wvdi,nw], până ce are să ia 

                                      
19 Mi-ați dat toată cinstea voastră, pe care I-ați fi dat-o 

și Domnului, dacă El ar fi venit la voi.  
20 Ei vă doresc ai lor dar nu cu râvnă bună și nu pentru 

bine.  
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chip Hristos în[tru] voi [a;cri ou- morfwqh/| Cristo.j evn 
u`mi/n]!   

20. Și acum aș vrea să vin către voi și să[-mi] 
schimb glasul meu, căci sunt nedumerit din cauza 
voastră [o[ti avporou/mai evn u`mi/n].  

21. Spuneți-mi [voi], cei [care] vreți a fi sub lege, 
nu auziți legea? 

22. Căci scris [este] că Avraam a avut doi fii: 
unul din [femeie] roabă și altul din [femeie] liberă.  

23. Și cel din [femeia] roabă s-a născut după 
trup [kata. sa,rka gege,nnhtai], dar cel din [femeia] 
liberă [s-a născut] prin făgăduință [dia. th/j evpagge- 
li,aj]21.  

24. [Iar aceste lucruri sunt unele] care sunt 
alegorice [avllhgorou,mena]: căci acestea sunt [cele] 
două făgăduințe [eivsin du,o diaqh/kai]: una de la 
muntele Sina [mi,a me.n avpo. o;rouj Sina/], născând întru 
robie, care este Agar [{Agar].  

25. Căci Agar este muntele Sina, în Arabia 
[VArabi,a|], și corespunde cu Ierusalimul de acum, și 
[ea] este robită [dimpreună] cu copiii ei.  

26. Iar [femeia] cea liberă este Ierusalimul cel de 
sus [a;nw ~Ierousalh.m], care este mama noastră, a 
tuturor [h[tij evsti.n mh,thr pa,ntwn h`mw/n];   

27. căci scris [este]: „Bucură-te, stearpo, care nu 
naști [Euvfra,nqhti( stei/ra, h` ouv ti,ktousa]! Izbucnește 
și strigă, care nu ai chinuri ale nașterii [r`h/xon kai. 
bo,hson, h` ouvk wvdi,nousa]! 

Căci mulți [sunt] fiii celei părăsite, mai mulți 
decât ai celei care are bărbat [o[ti polla. ta. te,kna th/j 
evrh,mou ma/llon h' th/j evcou,shj to.n a;ndra]”22.  

                                      
21 Prin făgăduința lui Dumnezeu față de Sfântul 

Avraam.  
22 E vorba de Is. 54, 1, unde, în LXX, avem următorul 

text: „Bucură-te cea stearpă, care nu naști! Izbucnește și 
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28. Iar noi, fraților, după Isaac, suntem fiii 
făgăduinței [evpaggeli,aj te,kna evsme,n].  

29. Ci precum atunci cel născut după trup [kata. 
sa,rka] îl prigonea [pe cel născut] după Duh [kata. 
Pneu/ma], așa [se petrec lucrurile] și acum.  

30. Dar ce zice Scriptura [avlla ti, le,gei h` 
Grafh,;]? [Aceasta zice]: „Izgonește pe roabă și pe fiul 
ei [e;kbale th.n paidi,skhn kai. to.n ui`o.n auvth/j], căci nu 
are să moștenească fiul roabei cu fiul celei libere [ouv 
ga.r mh. klhronomh,sh| o` ui`o.j th/j paidi,skhj meta. tou/ ui`ou/ 
th/j evleuqe,raj]!”23.  

31. Deci, fraților, nu suntem fiii roabei, ci ai celei 
libere!  
  

                                      
strigă, care nu ai chinuri ale nașterii! Căci mulți [sunt] fiii 
celei părăsite, mai mulți decât ai celei care are bărbat, căci 
[așa] a zis Domnul [euvfra,nqhti stei/ra h` ouv ti,ktousa r̀h/xon kai. 
bo,hson h̀ ouvk wvdi,nousa o[ti polla. ta. te,kna th/j evrh,mou ma/llon 
h' th/j evcou,shj to.n a;ndra ei=pen ga.r Ku,rioj]”.   

23 A citat Fac. 21, 10, LXX, unde avem următorul text: 
„Și [Sarra] i-a zis lui Avraam: «Izgonește pe roaba aceasta și 
pe fiul ei, căci nu va moșteni fiul roabei acesteia cu fiul meu, 
Isaac!» [kai. ei=pen tw/| Abraam e;kbale th.n paidi,skhn tau,thn kai. 
to.n uìo.n auvth/j ouv ga.r klhronomh,sei ò uìo.j th/j paidi,skhj tau,thj 
meta. tou/ uìou/ mou Isaak]”.  
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 Capitolul 5 

  
 
 
 
1. Așadar, stați tari [sth,kete] [în] libertatea [prin] 

care Hristos ne-a făcut [pe noi] liberi și nu vă 
supuneți din nou jugului robiei [zugw/| doulei,aj]!  

2. Iată, eu, Pavlos, vă spun vouă, că dacă aveți 
să vă tăiați împrejur, Hristos nu vă va folosi vouă [la 
nimic]!  

3. Și, iarăși, mărturisesc [la] tot omul care se taie 
împrejur, că [el] este dator să facă [poih/sai]24 toată 
legea.  

4. V-ați înstrăinat de Hristos [kathrgh,qhte avpo. 
tou/ Cristou/], câți în lege vă îndreptați! Ați căzut [din] 
har [th/j ca,ritoj evxepe,sate].  

5. Căci noi, [întru] Duhul, așteptăm cu 
nerăbdare [h`mei/j ga.r Pneu,mati avpekdeco,meqa] nădej- 
dea dreptății din credință [evk pi,stewj evlpi,da dikai- 
osu,nhj].  

6. Căci în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur 
[nu] poate [face] ceva, nici netăierea împrejur, ci 
[numai] credința lucrătoare prin iubire [avlla. pi,stij 
diV avga,phj evnergoume,nh].  

7. [Voi] alergați bine! Cine v-a oprit [ca] să nu 
vă supuneți adevărului?   

8. Convingerea [aceasta] nu [este de la] Cel care 
vă cheamă pe voi25.  

9. Puțin aluat dospește toată frământătura 
[mikra. zu,mh o[lon to. fu,rama zumoi/].  

                                      
24 Cu sensul: să o împlinească în viața lui.  
25 Nu e de la Dumnezeu nesupunerea noastră față de 

adevărul Lui.  
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10. Eu cred întru voi, în Domnul, că nimic 
altceva [nu] veți gândi; dar cel care vă tulbură pe voi 
își va purta judecata, oricine are să fie [acela].   

11. Iar eu, fraților, dacă propovăduiesc încă 
tăierea împrejur, de ce [sunt] încă prigonit? Deci a 
încetat scandalul/ sminteala crucii [to. ska,ndalon tou/ 
staurou/]!  

12. O, de s-ar tăia [de tot] cei care vă tulbură [pe] 
voi!  

13. Căci voi, fraților, la libertate ați fost chemați! 
Numai [să] nu [folosiți] libertatea întru prilejul 
trupului [mo,non mh. th.n evleuqeri,an eivj avformh.n th/| 
sarki], ci slujiți unii altora prin iubire [avlla. dia. th/j 
avga,phj douleu,ete avllh,loij]!   

14. Căci toată legea într-un singur cuvânt se 
împlinește, în [acesta]: „Vei iubi pe aproapele tău ca 
pe tine însuți”.  

15. Iar dacă vă mușcați unii pe alții și vă mâncați 
[între voi] [eiv de. avllh,louj da,knete kai. katesqi,ete] [din 
invidie și răutate], vedeți [ca] nu [cumva] să vă 
pierdeți unii pe alții!  

16. Dar [eu vă] zic: [în] Duhul să umblați 
[Pneu,mati peripatei/te] și pofta trupului să nu o 
împliniți [kai. evpiqumi,an sarko.j ouv mh. tele,shte]!  

17. Căci trupul poftește împotriva Duhului [h` 
ga.r sa.rx evpiqumei/ kata. tou/ Pneu,matoj], iar Duhul 
împotriva trupului [to. de. Pneu/ma kata. th/j sarko,j]; iar 
aceștia stau împotrivă unul față de altul [tau/ta de. 
avnti,keitai avllh,loij], pentru ca nu cele ce ați vrea, 
acelea să faceți.  

18. Dar dacă sunteți călăuziți [în] Duhul [eiv de. 
Pneu,mati a;gesqe], [atunci] nu sunteți sub lege26. 

                                      
26 Legea dată prin Sfântul Profet Moisis.  
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19. Și cunoscute sunt faptele trupului [ta. e;rga 
th/j sarko,j], care sunt [acestea]: adulterul [moicei,a], 
desfrânarea [pornei,a], necurăția [avkaqarsi,a], des- 
trăbălarea [avse,lgeia],  

20. închinarea la idoli [eivdwlolatrei,a], ferme- 
cătoria [farmakei,a], vrăjmășiile [e;cqrai], certurile 
[e;reij], invidiile [zh/loi], mâniile [qumoi,], ambițiile 
[evriqei/ai], neînțelegerile [dicostasi,ai], ereziile [ai`re,-
seij],  

21. pizmuirile [fqo,noi], uciderile [fo,noi], bețiile 
[me,qai], chefurile [kw/moi] și cele asemenea acestora. 
Pe care vi le-am spus mai înainte vouă, după cum am 
și spus mai înainte, căci cei ce fac [unele ca] acestea 
nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu [o[ti oi` ta. 
toiau/ta pra,ssontej basilei,an qeou/ ouv klhronomh,- 
sousin]. 

22. Dar roada Duhului este [o ` de. karpo.j tou/ 
Pneu,mato,j evstin] dragostea [avga,ph], bucuria [cara,], 
pacea [eivrh,nh], îndelunga-răbdare [makroqumi,a], 
bunătatea [crhsto,thj], facerea de bine [avgaqwsu,nh], 
credința [pi,stij],  

23. blândețea [pra|o,thj], înfrânarea [evgkra,teia]; 
împotriva [unora ca] acestea nu este lege [kata. tw/n 
toiou,twn ouvk e;stin no,moj].  

24. Iar cei [care sunt] ai lui Hristos [oi` de. tou/ 
Cristou/], [aceia] și-au răstignit trupul [dimpreună] 
cu patimile și [cu] poftele [th.n sa,rka evstau,rwsan su.n 
toi/j paqh,masin kai. tai/j evpiqumi,aij].  

25. [Iar] dacă trăim [în] Duhul [eiv zw/men 
Pneu,mati], [în] Duhul să și umblăm [Pneu,mati kai. 
stoicw/men]!  

26. Să nu fim [iubitori] de slavă-deșartă [mh. 
ginw,meqa keno,doxoi], unii pe alții întărâtându-ne [și] 
unii pe alții pizmuindu-ne!   
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Capitolul 6 

 
 
 
1. Fraților, și dacă are să fie prins mai înainte un 

om în vreo fărădelege [eva.n kai. prolhfqh/| a;nqrwpoj e;n 
tini paraptw,mati], voi, cei duhovnicești, îndreptați-l 
pe unul ca acesta în Duhul blândeții [evn Pneu,mati 
pra|o,thtoj]27, luând aminte la tine însuți, [ca] să nu te 
ispitești și tu.   

2. Purtați-vă greutățile [ta. ba,rh] unii altora și 
astfel să împliniți legea lui Hristos! 

3. Căci dacă socotește cineva [că] este ceva, [el 
ne]fiind nimic, se înșală pe sine însuși.  

4. Și să-și cerceteze fiecare fapta sa! Și atunci va 
avea laudă numai întru sine și nu întru altul.  

5. Căci fiecare își va purta povara [forti,on] sa.   
6. Și cel care este învățat cuvântul [o` 

kathcou,menoj to.n lo,gon]28 să dea o parte [koinwnei,tw], 
din toate bunurile [sale] [evn pa/sin avgaqoi/j], celui care 
îl învață [tw/| kathcou/nti]29!   

7. Nu vă înșelați: Dumnezeu nu [este] batjo- 
corit!  Căci ce are să semene omul, aceea va și secera.  

8. Căci cel care seamănă întru trupul său, din 
trup va secera stricăciune [fqora,n]; iar cel care 
seamănă întru Duhul [o` de. spei,rwn eivj to. Pneu/ma], 
din Duh va secera viața veșnică [evk tou/ Pneu,matoj 
qeri,sei zwh.n aivw,nion].  

9. Și să nu ne descurajăm [mh. evkkakw/men] făcând 
binele! Căci vom secera [binele] la timpul său [kairw/| 

                                      
27 Cu blândețea pe care harul Sfântului Duh, care este 

în noi, ne-o dăruiește.  
28 Cel care este catehizat, învățat dreapta credință.   
29 Catehetului, propovăduitorului dreptei credințe.  
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ga.r ivdi,w| qeri,somen], [dacă] nu ne vom lenevi [mh. 
evkluo,menoi].   

10. Deci așadar, până [când] avem timp, să 
lucrăm binele către toți, dar mai ales către casnicii 
credinței [pro.j tou.j oivkei,ouj th/j pi,stewj]30.   

11. Vedeți cât de mari [sunt] cuvintele [pe care 
vi] le-am scris vouă, [cu] mâna mea [i;dete phli,koij 
u`mi/n gra,mmasin e;graya th/| evmh/| ceiri,]?  

12. Câți vor să fie bine-plăcuți în trup, aceia vă 
silesc pe voi să vă tăiați împrejur31, numai ca să nu fie 
prigoniți [pentru] crucea lui Hristos [mo,non i[na mh. tw/| 
staurw/| tou/ Cristou/ diw,kwntai].  

13. Căci nici cei care se taie împrejur pe ei înșiși 
[nu] păzesc legea32, ci vor ca voi să vă tăiați împrejur, 
[pentru] ca să se laude în trupul vostru.  

14. Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai 
în crucea Domnului nostru Iisus Hristos [evmoi. de. mh. 
ge,noito kauca/sqai eiv mh. evn tw/| staurw/| tou/ Kuri,ou h`mw/n 
VIhsou/ Cristou/], prin care lumea a fost răstignită mie, 
și eu lumii [diV ou- evmoi. ko,smoj evstau,rwtai( kavgw. tw/| 
ko,smw|].  

15. Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur 
[nu] poate ceva, nici netăierea împrejur, ci [numai] 
făptura nouă [avlla. kainh. kti,sij]33.  

16. Și câți vor umbla [după] canonul34 acesta [tw/| 
kano,ni tou,tw|], pace [să fie] peste ei [eivrh,nh evpV auvtou,j], 
și milă [kai. e;leoj], și [acestea să fie și] peste Israilul 
lui Dumnezeu [kai. evpi. to.n VIsrah.l tou/ Qeou/]!   

                                      
30 Către confrații de credință, către membrii Bisericii.  
31 Să vă circumcideți.  
32 Legea dată lor de Domnul prin Sfântul Profet Moisis.  
33 Omul duhovnicesc.  
34 Regula, norma aceasta. În Biblia de la 1688: „pravila 

aceasta”. În ed. BOR 1988 și 2001: „dreptarul acesta”. În VUL: 
„hanc regulam” [regula aceasta].  
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17. De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă 
mie osteneală! Căci eu port semnele Domnului Iisus 
în trupul meu [evgw. ga.r ta. sti,gmata tou/ Kuri,ou VIhsou/ 
evn tw/| sw,mati, mou basta,zw]. 

18. Harul Domnului nostru Iisus Hristos [să fie] 
cu duhul vostru [meta. tou/ pneu,matoj u`mw/n]35, fraților! 
Amin.    

                                      
35 Dar prin care a înțeles duhurile voastre.  
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